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Pastor Chris
Tajomstvo pre anjelov
Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš? O niečo menším si ho urobil od božských

bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil (Žalm 8:5-6).
Vždy som užasnutý nad múdrosťou a veľkosťou nášho Boha. Už len pomyslenie na to, že si zvolil nás –
nové stvorenie, aby sme sa stali Jeho partnermi v uskutočnení Jeho majstrovského plánu spasenia sveta,
prevyšuje každú ľudskú predstavu. Najúžasnejšie z toho je, z čoho sú aj sami anjeli udivení, že tento
veľký Boh slávy nás povolal do spoločenstva so sebou cez Ducha Svätého a dal nám Ducha Svätého, aby
žil v nás. Anjeli to doteraz celkom nepochopili, stále sa snažia porozumieť tomu, čo všetko z toho
vyplýva.
Boží anjeli sú slávne, nádherné bytosti, vedia, kto sú: sú mocní, výnimoční v sláve, ale sú
užasnutí z toho, čo Boh urobil s nami, pretože akokoľvek sú nádherní, Boh v nich neprebýva. A naopak:
akokoľvek „nehodní“ sme boli, Boh nám dal nový život a urobil z nás Jeho živý príbytok. Toto je pre
anjelov tajomstvom, stále to nechápu. A čuduj sa svete, Boh si zvolil nás, aby sme im to vysvetlili.
Vždy, keď kážeme Ježiša a vyučujeme o Duchu Svätom, anjeli počúvajú. Majú to veľmi radi! Je to
preto, lebo to poznajú len z Písma, ale nemajú s tým žiadnu osobnú skúsenosť, preto počúvajú nás, keď
o tom hovoríme. Čítaj tento krásny verš: „...aby tak teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach oznámená bola
cirkvou rozmanitá múdrosť Božia“ (Efezským 3:10).
Toto napísal apoštol Pavol pre cirkev. My sme tí, od ktorých sa kniežatstvá a mocnosti
v nebeských oblastiach dozvedajú Božie tajomstvá a Jeho mnohostrannú múdrosť. Biblia nám dáva na
vedomie, že anjeli by dali všetko za to, aby boli súčasťou tohto (1.Peter 1:12), ale my sme boli vyvolení na
to, aby sme im vysvetľovali tieto tajomstvá. Keďže toto je časťou našej zodpovednosti ako Božích detí,
znamená to pre nás, že musíme poznať Slovo, žiť v Slove a žiť Slovom, musíme stelesňovať Jeho živé
Slovo.
Modlitba
Drahý Pán Ježiš, ďakujem Ti za privilégium toho, že mám vhľad do tajomstva Tvojho večného kráľovstva.
Stal som sa distribútorom nepreskúmateľných Kristových bohatstiev. Cezo mňa je zjavovaná Tvoja múdrosť,
prejavená Tvoja milosť a láska Kristova pre všetkých v mojom okolí, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:27; Žalm 25:14; Rímskym 16:25-26
1-ročný plán: Židom 1; Jeremiáš 1-2
2-ročný plán: 1.Peter 1:1-12; Ezechiel 32
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Pastor Chris
Všetky veci „sú“ teraz nové!
Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové (2.Korintským

5:17).
Náš úvodný verš nám hovorí niečo pozoruhodné. Hovorí: „...všetko nastalo nové“. Čo znamená
„všetko“? Znamená to všetko bez akejkoľvek výnimky! Chcem, aby ste si všimli slovesné časy: „...Staré
veci sa pominuli, a hľa, všetko JE nové.“ Sláva Bohu!
Preto keď sa Boh pozerá na teba, tak vidí, že čokoľvek, čo bolo v tvojom živote zlé pred tým, než
si sa znovuzrodil, je teraz preč. Možno to tak „necítiš“ alebo si to nemyslíš, ale to nezruší Jeho pravdu. Aj
to je dôvod toho, že ti to povedal, pretože by si sa to nedozvedel nijako inak, len cez Božie Slovo. Ako
zareaguješ teraz, keď to vieš?
Toto očakáva Boh: predstavme si, že si prišiel na stretnutie, nevedel si nič o Ježišovi, potom si
počul evanjelium a uveril si; avšak prišiel si na to stretnutie s rakovinou. Lekári ti už povedali, že nie je
žiadna šanca na prežitie. Takže teraz si uveril v evanjelium Ježiša Krista a prijal si Ho do svojho života;
vyhlásil si, že On je teraz Pánom tvojho života a prijal si večný život do svojho srdca!
Potom čítaš: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“
Chvíľu uvažuješ: „Hej! Staré veci pominuli? A čo tá rakovina, s ktorou som prišiel?“ Takže staré veci
pominuli a všetko je nové; a osemnásty verš vysvetľuje, že všetky veci, ktoré sú nové, sú od Boha. A tak
rakovina nie je z Boha! Takže povieš: „Staré veci pominuli. Preto tá rakovina pominula!“
Môžeš ju stále cítiť vo svojom tele, ale Boh hovorí, že pominula; tak pokračuj v hovorení toho, čo
povedal Boh: „Rakovina, ty si pominula! Moje telo je nové, pretože mám teraz v sebe nový život a tento
život je nepriepustný pre rakovinu!“ Toto sa stáva tvojím vyznaním a vyjadrením viery! Je to na základe
toho, čo povedal Boh; dôveruješ Jeho Slovu, že skutočne „všetky veci sú nové“!
Vyznanie
Ďakujem Ti požehnaný Otec za to, že si mi dal nový život v Kristovi. Všetko, čo sa týka môjho života, je
nasiaknuté božskosťou a hovorí o Tvojej sláve. Večný život, láska, zdravie, pokoj, radosť, spravodlivosť, prosperita;
toto si urobil mojim! Ďakujem Ti za tento výnimočný život slávy a dokonalosti, ktorý mám v Kristovi, v mene Ježiš!
Amen.
Rozšírené štúdium: Galatským 6:15; Efezským 2:13
1-ročný plán: Židom 2; Jeremiáš 3-4
2-ročný plán: 1.Peter 1:13-25; Ezechiel 33
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Pastor Chris
Duch Svätý: základ, podstata Krista
A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky - Ducha pravdy, ktorého svet

nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás (Ján 14:16-17).
V našich životoch ako kresťanov je pre nás najdôležitejšou vecou naše spoločenstvo s Duchom
Svätým. Ak by si teraz uvidel Ježiša, tak som si istý, že by si Ho objal, sklonil sa pre Ním, alebo padol
k Jeho nohám v uctievaní; myslím tým, že by si vyjadril svoju lásku k Nemu najlepším spôsobom, ako je
to možné. A toto isté môžeš urobiť pre Ducha Svätého, lebo Duch Svätý je úplne taký istý ako Ježiš a je
v tebe a s tebou každý deň.
Nemáme o nič menej, ako mali učeníci, ktorí boli s Ježišom, keď bol na zemi. Nielenže máme
Božiu prítomnosť so sebou, ale máme Boha v sebe v Duchu Svätom. Pokiaľ sa toto nestane pre teba stále
prítomným vedomím, tak tvoje kresťanstvo bude len druhom náboženstva.
Rozpoznaj Ducha Svätého nielen ako skutočnú osobu, ale tiež ako podstatu Krista. Bez Ducha
Svätého by nebol žiadny Kristus; Ježiš by nebol všetkým tým, čím bol; všetko, čo na Ježišovi miluješ, by
nebolo. Zjavenie Boha: vyjadrenie Jeho prirodzenosti, lásky, charakteru a milosti, ktoré nachádzaš
v Kristovi, ti je kompletne zjavené cez Ducha Svätého. Všetko to, čo miluješ a obdivuješ na Ježišovi, sa
nachádza v Duchu Svätom.
Pán Ježiš je dnes v nebi, ale Duch Svätý je tu s nami na zemi. Úžasná vec na tom je to, že Duch
Svätý je s nami kdekoľvek, všade a vždy. Pred Ježišovou smrťou Jeho učeníci nemali takéto privilégium,
nemohli „vziať Ježiša“ do svojho vnútra. Keď však prišiel Duch Svätý, zaujal miesto Krista, ktorý odišiel
do neba. Dnes nám Ježiš nechýba, lebo Duch Svätý nám sprostredkováva Ježišovu prítomnosť. On je
dôvodom toho, že môžeme veriť Božiemu Slovu.
Je veľmi dôležité, aby si v svojom živote rozpoznával službu Ducha Svätého. Poznanie Jeho
osoby a chodenie s Ním je kľúčom k úspešnému nadprirodzenému životu v Kristovi.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za nezmerateľné požehnania vyplývajúce z toho, že Duch Svätý býva vo mne.
Uvedomujem si Jeho prítomnosť a využívam Jeho úžasnú službu v mojom živote, keď ma vedie v múdrosti, aby som
uskutočňoval Tvoju dokonalú vôľu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 16:13; 1.Korintským 12:3
1-ročný plán: Židom 3; Jeremiáš 5-6
2-ročný plán: 1.Peter 2:1-12; Ezechiel 34
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Pastor Chris
Víťazný život
A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro (Rimanom

8:28).
Keď si znovuzrodený, tak si sa narodil do duchovného kráľovstva. Duchovné kráľovstvo je
väčšie, ako fyzický svet; v skutočnosti vládne fyzickému svetu. Napríklad ak si žiadal Boha
o zamestnanie, dieťa, povýšenie atď., Boh ti to sprístupní v duchovnej oblasti. Ak to dokážeš uchopiť
v oblasti ducha, nič nedokáže zabrániť tomu, aby sa to neprejavilo fyzicky. Avšak mnohí ľudia nevedia,
ako urobiť to, aby sa veci udiali v oblasti ducha.
Biblia nám hovorí, aby sme chodili v duchu (Galatským 5:16). Ako chodíš v duchu? Tak, že
chodíš v Slove. Ježiš povedal v Ján 6:63: „...slová, ktoré vám hovorím, sú duch a život.“ Preto žiť víťazný život
znamená žiť v Slove. To neznamená, že neprídu žiadne krízy, alebo že nebudeš v živote čeliť nijakým
ťažkostiam; ale keď prídu, tak budú pre teba „chlebom“, prejdeš cez ne v sláve. Halleluja! Keď si toto
uvedomíš a budeš podľa toho aj jednať, tak víťazný život pre teba nebude viac tajomstvom, ale dennodennou skúsenosťou.
Život je viac než len to, čo môžu vidieť tvoje fyzické oči. 1.Korintským 2:12 hovorí: „My sme však
neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali.“ Keď venuješ
pozornosť Božiemu Slovu, tak Duch Svätý odkrýva tvojmu duchu realitu víťazného života v Kristovi.
Toto je Božia túžba ohľadom teba. Boh povedal cez apoštola Jána: „Milovaný, nadovšetko si prajem, aby si
prosperoval a bol zdravý, tak ako prosperuje tvoja duša“ (3.Ján 1:2 angl. preklad). Žiť víťazný život znamená
jednoducho toto – hovoríš „áno“ Božiemu Slovu a podľa toho aj jednáš.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za môj víťazný život v Kristovi. Tým, že každý deň žijem víťazne v Ježišovom
mene a na Tvoju slávu, jasne dokazujem, čo Kristus pre mňa urobil. Nikdy nemôžem byť znevýhodnený, pretože
žijem v Božom Slove, ktoré produkuje vo mne a pre mňa výsledky, o ktorých to Slovo hovorí, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:4; Žalm 16:6
1-ročný plán: Židom 4:1-13; Jeremiáš 7-8
2-ročný plán: 1.Peter 2:13-25; Ezechiel 35
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Pastor Chris
Kristove listy v tele
...veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena

(1.Peter 1:23).
Človek v Kristovi je narodený z Božieho Slova. Toto ho robí potomkom Slova. Jakub 1:18 hovorí:
„Zo svojej vlastnej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení.“ Boh ťa splodil
Slovom pravdy, ako to prvé a najlepšie zo všetkého, čo kedy urobil. Je tak dôležité, aby si si bol vedomý
svojho postavenia v Kristovi a chodil v ňom.
Keďže Kristus je Slovom Božím v tele, tak to znamená, že aj ty si Slovo Božie v tele. 2.Korintským
3:2-3 hovorí: „Vy ste naším listom, vpísaným nám do srdca, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia. Veď je zjavné, že
ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali nie černidlom, ale Duchom Boha živého, nie na
kamenné dosky, ale na mäsité dosky sŕdc.“
Uvidel si to? Verejne bolo vyhlásené, že si Kristovým listom. Kristovým listom je Jeho Slovo –
Božie Slovo.
Takže si Kristovým listom v tele, čo znamená, že si Božím Slovom v tele. Toto je zjavenie nového
stvorenia! Toto je zjavenie pravého kresťanstva! Pravé kresťanstvo je vonkajšie pôsobenie Slova, ktoré je
v tebe. Keď hovoríš, je to Slovo, keď konáš, je to Slovo. Tvoj život je zjavením Slova.
Zopakujme si, čo sme si práve prečítali: verejne bolo vyhlásené, že sme Kristovým listom, ktorý
poznajú a čítajú všetci ľudia. Znamená to, že keď hľadia na nás, tak doslovne môžu čítať Božie Slovo.
Nečudo, že sme odrazom Jeho slávy, prejavom Jeho spravodlivosti. Keď sa zjavíme, zjaví sa Kristus. Aký
je On, takí sme my v tomto svete. Na každom mieste zjavujeme vôňu Jeho poznania, múdrosti, milosti
a moci. Nech je požehnaný Boh!
Modlitba
Drahý Otec ďakujem Ti za to, že si ma urobil svojím živým listom, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia. Môj
život je zjavením Tvojho Slova; poznanie Teba, Tvojej milosti, moci, múdrosti a spravodlivosti je zjavované vo mne
a cezo mňa, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 15:7; 1.Korintským 6:17
1-ročný plán: Židom 4:14-5:1-10; Jeremiáš 9-10
2-ročný plán: 1.Peter 3:1-12; Ezechiel 36
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Pastor Chris
Jeho spolupracovník
A povedal im: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov

na svoju žatvu (Lukáš 10:2).
Keď Pán Ježiš počas svojho pozemského života chodil po mestách a dedinách, tak učil
v synagógach, kázal evanjelium kráľovstva a uzdravoval chorých a nemocných.
Biblia hovorí, že keď videl tie množstvá ľudí, tak bol pohnutý milosrdenstvom, pretože boli
unavení a rozptýlení ako ovce bez pastiera (Matúš 9:36). Kvôli tomuto žiadal učeníkov, aby sa modlili
k Pánovi žatvy, aby vyslal pracovníkov na to, aby zožali hojnú žatvu duší po celom svete. Ty si ten muž,
ty si tá žena, ty si ten Boží spolupracovník.
V 1.Korintským 3:9 Pavol povedal: „Lebo my sme Boží spolupracovníci,...“ To znamená, že každý
kresťan je Božím spolupracovníkom v budovaní životov a zachraňovaní duší. Ján 3:16 hovorí: „Lebo tak
Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“
Boh poslal svojho Syna, aby zachránil svet a ty si Jeho partnerom v tomto projekte.
Boh ti už udelil milosť k tomu, aby si žil život efektívneho získavania duší. V 2.Korintským 6:1 ťa
žiada o to, aby si to nebral naľahko: „Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť
Božiu.“ Skutky 1:8 hovoria: „...ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v
Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.“
Duch Svätý, ktorý je Pánom žatvy, dnes žije v tebe. Využi Jeho milosť a moc, ktorá je v tebe, aby
si bol efektívnym svedkom vzkrieseného Krista! Uvedom si, že si Pánov spolupracovník a začni sa podľa
toho aj chovať. Každý deň napĺňaj svoje povolanie človeka, ktorý získava duše a buduje ich.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju milosť a moc, ktorá vo mne pôsobí, aby som bol efektívny v získavaní
duší. Ako služobník zmierenia a správca Kristových tajomstiev verne prinášam svetlo Tvojho slávneho evanjelia
svetu okolo mňa a aj ďalej; premieňam a budujem životy ľudí mocou Tvojho Ducha Svätého, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 15:4-5; Filipským 1:9-11
1-ročný plán: Židom 5:11-6:1-20; Jeremiáš 11-12
2-ročný plán: 1.Peter 3:13-22; Ezechiel 37
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Pastor Chris
On sa stará!
Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará (1.Peter 5:7).
Náš úvodný verš je pozoruhodný. Sám Pán nás vyzýva, aby sme uvalili na Neho všetky naše

starosti. Hovorí: „Daj mi všetky tvoje starosti.“ Nemusíš sa trápiť v živote kvôli ničomu. Uvrhni všetky
svoje starosti na Neho. Nemôžete sa obaja „starať“ o tú istú vec v tom istom čase. Ak budeš nervózny
a znepokojený, tak On nemôže zasiahnuť, lebo tvoje obavy zastavia Jeho moc od toho, aby prúdila k tebe.
Odmietni sa starostiť! Vyznávaj Slovo a povedz: „Odmietam byť ustarostený kvôli čomukoľvek.
Ale vo všetkom cez modlitbu a prosbu s ďakovaním oznamujem svoje prosby Bohu; preto Jeho pokoj,
ktorý prevyšuje všetko porozumenie, stráži moje srdce a myseľ v Kristovi Ježišovi.“
Možno si rodič, ktorý má svojho syna alebo dcéru niekde preč a myslíš si, že on alebo ona je
v nebezpečenstve. Namiesto kričania v strachu: „Ó, Bože, neviem čo sa deje...“ povedz: „Otec, ďakujem
Ti, lebo viem, že Ty sa staráš! Ty to máš na starosti; preto je moje dieťa ochránené.“
Vyznávaj, že Boh sa stará! Buď si vedomý toho, že On sa stará. Ježiš Kristus si bol tak vedomý
Otca; hovoril o Ňom vždy. Ja mám toto vedomie! Ježiš povedal: „Nezanechám vás osirotených“ a poslal
Ducha Svätého, aby sa o nás staral, pretože On sa stará. Nie sme sirotami. Existuje niekto, kto sa o teba
stará; je to Tvoj nebeský Otec. Stará sa o každý detail v tvojom živote; stará sa o všetko, čo sa ťa týka.
Zdokonaľuje všetko, čo sa ťa týka a si pre Neho dôležitý; pozná tvoje meno.
Bez ohľadu na situáciu choď do svojej izby, nevpusti svet, nevpusti bolesť, nevpusti tam
trápenie, zdvihni svoje ruky a povedz: „Mám Otca, ktorý je Všemohúci, On je Kráľ kráľov a Pán pánov
a stará sa o mňa.“ Nie si sám; väčší je Ten, ktorý je v tebe, než všetky starosti vo svete.
Vyznanie
Odkladám všetky svoje starosti na Teba, požehnaný Boh, lebo viem, že ma miluješ a láskyplne sa o mňa
staráš. Odmietam byť zastrašený bez ohľadu na problémy, ktoré ku mne prichádzajú, pretože dôverujem v účinnosť
Tvojho Slova. Väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Rimanom 8:37; Sofoniáš 3:17; Žalm 55:22
1-ročný plán: Židom 7; Jeremiáš 13-14
2-ročný plán: 1.Peter 4:1-19; Ezechiel 38
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Pastor Chris
„Teraz sme synmi Božími“
Milovaní, teraz sme synmi Božími a ešte nevyšlo najavo, akí budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme ako

On, lebo Ho uvidíme takého, aký je (1.Ján 3:2 angl. preklad).
Aké to je inšpirujúce! Slovo hovorí: „...teraz sme synmi Božími.“ Toto je skutočnosť. Toto Písmo je
už v tebe naplnené, ak si znovuzrodený; nie je to niečo, čo sa stane po vytrhnutí cirkvi alebo potom, ako
sa dostaneme do neba. Nie! TERAZ sme Božími synmi; je to „súčasná, prítomná pravda“, aby si v nej
chodil.
Pozrime si celý verš: „Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že
keď sa zjaví, budeme ako On, lebo Ho uvidíme takého, aký je.“ Záverečná časť veršu nám dáva vedieť, že hoci
navonok tak nevyzeráme, vieme, že vo vnútri nás máme ten istý život a prirodzenosť ako On; máme toho
istého Ducha spolu s Ním. Sláva Bohu! Čo ti to hovorí?
Ukazuje nám to, že čo sa týka teba ako Božieho dieťaťa, ako účastníka toho istého Božieho
života, Boh už nepotrebuje v tebe urobiť nič, pretože máš v sebe Krista. On ťa už urobil dokonalým
v Kristovi (Kolosenským 2:10); to znamená, že si úplný; netreba už k tebe nič „pridať“ a nie je potrebné
nič odobrať. Si v Ňom kompletný; takýmto si sa narodil, keď si sa znovuzrodil.
Je to tak ako s fyzickým narodením. Keď žena porodí dieťa, toto dieťa je na sto percent človekom;
to znamená, že je dokonalým a úplným človekom! Dieťa nerastie v ľudskosti, pretože sa už človekom
narodilo. Takým istým spôsobom, keď sme sa znovuzrodili, stali sme sa synmi a dcérami Božími; sme
úplní a zdokonalení v spravodlivosti a svätosti. Si tak spravodlivý a svätý, ako je On, pretože zdieľaš Jeho
božskosť. On je tvojím životom, tvojím povolaním a tvojím dedičstvom. Aký je On, taký si aj ty v tomto
svete (1.Ján 4:17). Si žiarou Jeho slávy a priamym obrazom Jeho osoby. Preto kráčaj v spravodlivosti
a svätosti podľa tvojej novej prirodzenosti v Kristovi.
Modlitba
Ďakujem Ti Otec za privilégium, že Ti patrím. Žijem dnes v tejto realite, zjavujem Tvoje Slovo v každej
oblasti môjho života. Som v Kristovi úplný; nemám v živote v ničom nedostatok, lebo Kristus je mojou úplnosťou
a aký je On, taký som aj ja v tomto svete, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Galatským 3:26; Žalm 2:7
1-ročný plán: Židom 8; Jeremiáš 15-16
2-ročný plán: 1.Peter 5:1-14; Ezechiel 39
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Pastor Chris
„Viď!“
Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme. Preto nás svet nepozná, že

nepoznal Jeho (1.Ján 3:1).
Náš úvodný verš ja tak mocný! Začína slovami „pozrite“, čo znamená „viď, hľa!“. Toto isté slovo
je použité v 2.Korintským 5:17; veľmi dôrazné slovo. Čítajme celý verš: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové
stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, (všetky) nastali nové.“ Inými slovami teraz, keď si v Kristovi, „hľaď,
viď“, že všetky veci sú teraz nové; zbadaj ich. Sláva Bohu!
Toto slovo je podobné hebrejskému slovu „chazah“ použitému v Starom Zákone. Znamená to
vidieť očami proroka niečo, čo iní nemôžu vidieť. Takže Boh hovorí: „Viď to“, pretože bežným
spôsobom, z prirodzeného pohľadu so svojimi fyzickými očami nemôžeš vidieť to, čo ti ukazuje, alebo
hovorí, ale Boh chce, aby si to videl očami Ducha. Chce, aby si „videl“, že si teraz silný; „viď“, že si
zdravý; „viď“, že si v poriadku; „viď“, že si spravodlivý a prosperujúci. Viď to!
Záleží na tom, čo vidíš. „Viď“, že Boh na teba vylial svoju lásku v takom nadbytku, aby si mohol
byť nazývaný Jeho najdrahším, Jeho milovaným. Niet divu, že v liste Efezským 1:6 sa hovorí: „...ktorou
nás omilostil v Milovanom.“ Viď sa v tomto svetle a nikdy nebudeš žiť v strachu alebo odsúdení.
Božie Slovo je Pravé Svetlo; toto isté Slovo ti teraz hovorí „viď“, že si milovaný Bohom! „Viď“, že
nie si opustený ani zabudnutý! „Viď“, že ON je s tebou a v tebe, aby ťa víťazne viedol a sprevádzal
životom. Halleluja!
Vyznanie
Som silný a odvážny! Vidím okolo seba slávu, víťazstvo a úspech. Vidím očami Ducha cez Slovo moje
slávne dedičstvo v Kristovi a moje srdce sa veľmi raduje, lebo v Kristovi vidím moje spasenie, silu, odvahu, víťazstvo
a spravodlivosť! Halleluja!
Rozšírené štúdium: Jozue 1:9; Žalm 121:1-2
1-ročný plán: Židom 9:1-10; Jeremiáš 17-18
2-ročný plán: 2.Peter 1:1-12; Ezechiel 40
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Pastor Chris
Porazil svet a dal ti pokoj
„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti

srdce a nestrachuje! (Ján 14:27).
Toto je tak hlboké! Niet divu, že v liste Filipským 4:6-7 píše apoštol Pavol vedený Duchom: „O nič
nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a
prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“
Svet dnes hľadá pokoj; ľudia sa pokúšajú robiť čokoľvek, aby mali pokoj, ale čím viac sa snažia, tým viac
im uniká. Biblia hovorí: „Keď si budú povrávať: Je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich znenazdania prikvačí záhuba ako
pôrodné bolesti tehotnú ženu, a neutečú“ (1.Tesalonickým 5:3). Toto je ťažká situácia, v ktorej sú dnes ľudia
vo svete.
Ježiš nám povedal v Jánovi 16:33: „Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte
súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. On premohol svet a dal nám víťazstvo nad svetom. Doslovne
„dobyl“ svet a keď to dokončil, dal nám pokoj. Povedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám
dávam“; inými slovami: „Ja vám dávam pokoj, ktorý vám svet nemôže dať.“
Pokoj, ktorý máš vo svojom duchu, je pokoj Ježiša Krista, ktorý prevyšuje porozumenie.
Okolnosti nemusia vyzerať dobre; všetko vyzerá, že je problém, a predsa nevysvetliteľný a neopísateľný
Boží pokoj stráži tvoje srdce a myseľ. Toto je pokoj, ktorý dáva Ježiš; to ti dáva moc nad krízami. To
prevyšuje každé ľudské porozumenie.
Vyznanie
Vo svojom duchu mám pokoj! Svedčím, že som v každej situácii v pokoji, lebo Kristus je mojím pokojom;
preto žijem v pokoji, chodím v pokoji každý deň môjho života, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 16:33; 2.Korintským 13:11
1-ročný plán: Židom 9:11-28; Jeremiáš 19-22
2-ročný plán: 2.Peter 1:13-22; Ezechiel 41
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Pastor Chris
Používaj Slovo pre zdravie a uzdravenie
Keď sa zvečerilo, prinášali k Nemu mnohých démonmi posadnutých; i vyháňal duchov slovom a uzdravoval

všetkých chorých (Matúš 8:16).
Niekto môže byť v zúfalej zdravotnej situácii a sťažuje sa: „Modlil som sa za túto chorobu; plakal
som; postil som sa a nič sa nezmenilo; neviem, čo mám ešte robiť!“ Je to preto, lebo si nekonal podľa
Slova. To od teba očakáva Boh. Keď konáš podľa Slova, veci sa menia. V Božom Slove existuje
skutočnosť, ktorá je mimo vedy a zmyslov.
Napríklad keď svet hovorí, že choroba je neliečiteľná, toto obmedzenie nezahŕňa nás, lebo keď
položíme naše ruky na chorých, sú uzdravení bez ohľadu na ich stav. Slovom môžeme uzdraviť všetky
druhy chorôb a nemocí. Keď hovoríme Slovo, tak nemoci zmiznú. Je to podobné tomu, čo sa dialo vtedy,
keď chodil Ježiš po zemi; prinášali Mu mnohých, ktorí boli posadnutí diablami a On vyháňal duchov
svojím slovom a uzdravoval všetkých, ktorí boli chorí. Všimni si, že to robil svojím Slovom.
Keď povedal: „Prijmi svoj zrak“, tak človek, ktorý bol slepý, začal vidieť. Keď povedal: „Postav
sa a choď“, tak na Jeho Slovo sa chromý postavil, chodil a bežal. Jeho Slovo uzdravilo a uviedlo do
pôvodného stavu dokonca tých, ktorých končatiny boli amputované! Na Božom Slove je niečo zvláštne!
Keď toto teraz čítaš, možno je v tvojom tele choroba alebo nemoc; preto hovor Slovo! Povedz:
„Moje telo je chrámom Ducha Svätého a nemôže žiť spolu s chorobou.“ Preto vyslov meno tej choroby
a povedz: „Prikazujem ti, zomri v mene Ježiš.“ Povedz: „V mene Ježiš ťa vyrezávam!“
Nezáleží na tom, aký je to stav; možno je to ochromenie, slepota alebo nejaká telesná vada; Božia
moc je dostupná v Jeho Slove. Použi proti tomu Slovo. Žiadna choroba by nemala byť schopná bujnieť
v tvojom tele kvôli pôsobeniu božského života v tvojom fyzickom tele. Halleluja!
Vyznanie
V mojom fyzickom tele prebýva božskosť! Som nové stvorenie a nepodlieham živlom tohto sveta. Žijem
nadprirodzený život! Božskosť prúdi v každom vlákne mojej bytosti, v každej bunke mojej krvi a v každej kosti môjho
tela! Vládnem nad chorobou, nemocou, chudobou a nedostatkom! Som nadradený nad satanom. Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: Efezským 6:11-12; Skutky 19:11
1-ročný plán: Židom 10:1-18; Jeremiáš 23-25
2-ročný plán: 2.Peter 2:1-22; Ezechiel 42
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Pastor Chris
Nasleduj predpísaný poriadok
Pretože ste predtým chýbali, Hospodin, náš Boh, spôsobil nám škodu, lebo sme Ho nehľadali podľa predpisu

(1.Kronická 15:13).
Boh chce, aby si vykonával Jeho inštrukcie podľa predpísaného poriadku. Robiť to inak znamená
ísť proti Jeho dokonalej vôli, podobne ako sa to stalo Dávidovi a Izraelcom, keď nenasledovali Jeho
predpísaný poriadok, keď sťahovali Božiu archu do mesta Dávidovho.
Dávid dostal nový voz a dvaja mužovia, Uza a Achio spolu poháňali voz s archou, keď ju viezli
do Dávidovho mesta (2.Samuelova 6:3).
Potom sa stalo niečo závažné. Voly, ktoré ťahali voz sa potkli a voz sa zatriasol. Uza sa pokúsil
zachytiť archu, aby nespadla na zem a keď to urobil, okamžite zomrel. Dávid bol z toho zmätený a bál sa,
a preto už nechcel priniesť archu do mesta. Uložil ju do domu človeka, ktorý sa volal Obed-edom.
Zaujímavé je to, že pokiaľ bola archa v dome Obed-edoma, on aj celá jeho rodina výnimočne
prosperovali.
Dávid nedokázal pochopiť, prečo tá istá archa, ktorej sa Uza dotkol a zomrel, prináša tak veľa
požehnania inému človeku a celej jeho rodine. V 1.Kronickej 15:2 Bohom predpísaný poriadok bol taký,
že len kňazi (Levíti) mohli prenášať Božiu archu. To bol Boží plán.
Dávid si uvedomil svoju chybu a povedal kňazom a starším Izraela: „Pretože ste predtým chýbali,
Hospodin, náš Boh, spôsobil nám škodu, lebo sme Ho nehľadali podľa predpisu“ (1.Kronická 15:13). Ako je toto
dôležité! Ak by konal podľa Božieho predpísaného poriadku, tak Uza mohol žiť.
Toto nám pripomína Pánove napomenutie Mojžišovi, keď sa chystal postaviť svätostánok. Boh
mu povedal: „Hľaď, aby si urobil všetko podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na hore“ (Židom 8:5). Existuje vzor,
existuje spôsob, existuje predpísaný poriadok na to, aby si vykonával Božie veci. Nasleduj to a budeš
zažívať vo svojom živote a vo svojej službe Bohu Jeho milosť a požehnania.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si mi cez svoje Slovo a svojho Svätého Ducha zjavil Tvoju dokonalú vôľu.
Teraz a navždy Ti slúžim nie tak ako ja chcem, ale v zhode s Tvojím Slovom. Chodím v svetle Tvojho Slova, a preto
zažívam väčšie prejavy Ducha, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 19:20; Príslovia 16:20
1-ročný plán: Židom 10:19-39; Jeremiáš 26-28
2-ročný plán: 2.Peter 3:1-18; Ezechiel 43
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Pastor Chris
Neexistuje už nič viac, čo by si mal urobiť...
...a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle (Kolosenským

1:12).
Žiadny kresťan už nepotrebuje „platiť nejakú dodatočnú cenu“ okrem tej, čo už Kristus zaplatil,
aby mal výnimočný život a bol všetkým tým, čím Boh chce, aby bol. Rozmýšľaj o tomto: čo robil Dávid
pre Boha, aby si ho vyvolil a urobil ho kráľom Izraela? Nič.
Čo urobil Abrahám pre Boha, aby si ho vybral a povedal mu: „Urobím ťa veľkým; požehnám ťa
a budeš požehnaním a cez teba a tvoje semeno bude požehnaný celý svet!“ Znova podobne ako Dávid aj
Abrahám neurobil nič; bola to jednoducho Božia voľba.
Mojžiš povedal Izraelcom: „Boh vás požehnal, lebo miloval vašich otcov“, odkazujúc na
Abraháma, Izáka a Jákoba; nepovedal, že to bolo preto, lebo niečo urobili. Bol to jednoducho dôsledok
Jeho lásky.
Čo urobil Jozef pre svojho otca, aby ho miloval a dal mu svoj farebný plášť? Bol jedným
z Jákobových synov, ale jeho otec ho jednoducho miloval. Nebol ani prvým ani posledným dieťaťom
svojho otca; preto láske jeho otca k nemu nebola podmienená jeho postavením medzi súrodencami. Bola
to jednoducho vec voľby, hoci bol synom, ktorý sa narodil Jákobovi až vtedy, keď už bol starý.
To isté platí dnes pre teba. Boh ťa miluje a oprávnil ťa, aby si bol účastníkom dedičstva svätých
vo svetle. Je to tvoje dedičstvo v Kristovi, aby si sa tešil zo života a žil to najlepšie na Božiu slávu.
Nestvoril ťa na záhubu. Keď Ježiš visel na kríži, povedal: „Je dokonané.“ Oznámil koniec utrpenia pre
celé ľudstvo. Takže teraz ktokoľvek, kto v Neho verí a prijme Jeho zástupnú obeť, je automaticky
uvedený do nadprirodzeného života autority.
Jeho obeť bola dostatočná. Všetko, čo chce teraz je to, aby si využíval výhodu Jeho milosti. Užívaj
slávu, ktorá nasleduje po Kristových utrpeniach. Neexistuje už nič viac, čo musíš urobiť okrem toho, čo
už urobil On.
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem Ti za silu, ktorá ku mne prichádza z Tvojho Slova. Ďakujem Ti za život, ktorý som
prijal cez Kristovo vzkriesenie z mŕtvych. Ďakujem Ti, že som objektom Tvojej lásky a moja prosperita a blaho sú
Tvojím potešením. Žijem v Kristovom víťazstve, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Marek 10:45; Titovi 3:5
1-ročný plán: Židom 11:1-16; Jeremiáš 29-30
2-ročný plán: 1.Ján 1:1-10; Ezechiel 44
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Pastor Chris
Je to kvôli tomu, kto si...
Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete

(1.Ján 4:4).
Keď Biblia hovorí: „Vy ste z Boha“, to neznamená, že si na Božej strane; ani to neznamená, že si
prívrženec Boha. Znamená to, že pochádzaš z Boha; tvoj pôvod je v Ňom a kvôli tomu sa o tebe hovorí:
„...zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete“ (1.Ján 4:4).
Toto nie je zasľúbenie, ale vyhlásenie skutočnosti. Nemal by si sa v tomto svete ničoho báť; ty si
už premohol svet, satana a jeho démonov.
Všimni si, že nepovedal o tebe, že sa to deje na základe modlitieb, alebo ak budeš dostatočne
tvrdo pracovať. To, o čom tu Boh hovorí je to, kým si teraz. Nie si obyčajný; si ako Ježiš. 1.Ján 4:17 hovorí:
„...aký je On, takí sme aj my v tomto svete.“ Ježiš bol nebojácny. Nemal pocit nedostatku. Žil v absolútnej
nadvláde a autorite nad všetkými vecami.
Taký istý život, aký mal On, dal tebe. Ten istý Duch Svätý, ktorý konal v Ňom, je ten, ktorého si
prijal ty. Preto buď si vedomý toho, kto si v Kristovi.
1.Ján 5:4 hovorí: „...všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom...“; to znamená, že nie je žiadny
rozdiel v tom, akým problémom čelíš; sú pre teba chlebom, pretože si sa narodil z Boha. Možno ti
povedia: „ Ó, z tejto situácie nevyjdeš; každý, kto čelil tejto situácii, zlyhal.“ Je to preto, lebo nevedia, kto
si; dôvodom toho, že prekonáš všetky veci je to, že si narodený z Boha a Ten, ktorý je v tebe, je väčší ako
ten, ktorý je vo svete.
Diabol ťa nerešpektuje preto, lebo si veľmi „svätý“ alebo preto, lebo sa veľa modlíš. Ale on
rozpoznáva, kto si. A keď uplatňuješ svoju nadvládu a autoritu na základe toho, kto si v Kristovi, tak sa
skloní. Nikdy nezabudni, čím ťa Božie Slovo urobilo!
Vyznanie
Narodil som sa z Boha; väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete! Vo mne pracuje božskosť;
aký je Ježiš, taký som aj ja v tomto svete. Nie som obyčajný. Mám Boží život v každom vlákne mojej bytosti. Som
tým, čo Boh hovorí, že som! Môžem robiť všetko cez Jeho silu a schopnosť, ktorá vo mne mocne pracuje.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 3:16; 5.Mojžišova 7:7
1-ročný plán: Židom 11:17-40; Jeremiáš 31-32
2-ročný plán: 1.Ján 2:1-14; Ezechiel 45
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Pastor Chris
Živý pre tajomstvá Kráľovstva
„Tak súďte aj vy, že ste mŕtvi hriechu a živí ste Bohu v Kristovi Ježišovi (Rímskym 6:11).
Prečo povedal apoštol Pavol také smelé prehlásenie v dnešnom čítaní? Hovorí, že máš seba

počítať za mŕtveho hriechu, ale živého Bohu. Je to preto, lebo z právneho pohľadu keď zomrel Ježiš, ty si
zomrel s Ním. Ale niečo sa stalo ešte potom: Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych a ty si vstal z mŕtvych spolu
s Ním.
To je to, čo sa stalo, keď si sa znovu narodil; bol si prebudený Bohu, ožil tvoj duch. Teraz už
rozumieš realite Božieho Kráľovstva. Môžeš spoznávať Božie veci, lebo si živý pre Neho. Ten, kto sa
neznovuzrodil, nie je pre Boha živý, ale je duchovne mŕtvy. Nie je prebudený do reality Božieho
kráľovstva. Ale to neplatí pre teba. Pán Ježiš povedal, že ti bolo dané poznať tajomstvá Božieho
kráľovstva (Lukáš 8:10). Je to tvoj údel; je tvojím dedičstvom porozumieť Božím veciam, lebo si sa znovu
narodil a máš v sebe Boží život. Halleluja!
Neexistuje žiadna duchovná podstata, ktorej by si nemohol porozumieť. Nikdy nehovor: „Vieš,
ale ja v skutočnosti nerozumiem Božím záležitostiam“, ale radšej povedz: „Som živý Bohu, a preto mám
srdce, ktoré rozumie; ja rozumiem Božím veciam.“ Opakuj to dovtedy, kým to nezaujme celú tvoju
bytosť.
Nemusíš chodiť v temnote či nevedomosti, čo sa týka života v Božom kráľovstve, tvojho
dedičstva, práv, výhod a privilégií v Ježišovi Kristovi.
Biblia hovorí: „My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z
milosti Božej dostali (1.Korintským 2:12). Aké úžasne požehnanie. Duch Svätý, ktorý je v tebe, ťa učí
všetkým veciam a odhaľuje ti tajomstvá života.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si mi dal ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Teba; oči môjho porozumenia
sú osvietené na skutočnosti a pravdy Tvojho slávneho kráľovstva. A teraz poznám nádej Tvojho povolania
a bohatstvo slávy Tvojho dedičstva pre mňa v Kristovi Ježišovi, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:7; Matúš 13:10-11
1-ročný plán: Židom 12:1-13; Jeremiáš 33
2-ročný plán: 1.Ján 2:15-29; Ezechiel 46
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Pastor Chris
Kvalita tvojej osobnosti
„ Lebo ak je niekto poslucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju

prirodzenú tvár; videl sa totiž, ale odišiel a ihneď zabudol, aký je“ (Jakub 1:23-24).
Dnešné slovo nepojednáva o fyzickom obraze, ktorý človek vidí, keď sa pozrie do zrkadla, ale
„druhu“, či „ kategórii“ človeka. Činiteľ (konateľ) Slova nezabúda, aký „druh“ človeka je, nezabúda na
kvalitu svojej osobnosti.
Mohol by si tomu porozumieť lepšie, keď si prečítame osemnásty verš, kde sa píše: „Zo svojej vôle
splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení“ (Jakub 1:18).
Boh nás zrodil Slovom pravdy; to jest evanjeliom Krista, aby sme boli druhom alebo typom
prvotiny Jeho stvorení. Aké úžasné! Čo znamená prvotina? Je to prvé a najlepšie z Božieho stvorenstva.
Keď si sa znovuzrodil, tak si prišiel s novým druhom a kvalitou života – s Božím životom.
2.Korintským 5:17 hovorí: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali
nové.“ Ako nové stvorenie v Ježišovi Kristovi si dokonalá krása a to najlepšie zo všetkého, čo Boh stvoril.
Si povýšený nad satana.
Takže keď kresťania hovoria: „Potrebujem vyslobodenia od satana!“, je to preto, že zabudli,
akým „druhom“ či „typom“ človeka vlastne sú. Ako môžeš potrebovať vyslobodenie od satana, keď si
povýšený nad neho?
Biblia hovorí, že si posadený spolu s Kristom v ponebeských oblastiach nad všetky kniežatstvá a
mocnosti. Zaujímaš miesto najvyššej autority v Kristovi Ježišovi, vysoko nad satanom a všetkým, čo je
s ním spojené.
Spoznávaj kvalitu svojej osobnosti. To je dôvod, prečo ti každý deň prinášame Božie Slovo
rôznym spôsobom, aby ti osvetlilo to, kto si v Kristovi.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma učinil prvým a tým najlepším zo všetkého, čo si stvoril. Som dokonale
nádherný, stvorený k dokonalosti. Môj život je vyjadrením slávy a úžasnej veľkoleposti. Zjavujem Tvoju dokonalosť
a odhaľujem svetu Tvoju mnohostrannú múdrosť, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:7; Matúš 13:10-11
1-ročný plán: Židom 12:14-29; Jeremiáš 34-35
2-ročný plán: 1.Ján 3:1-12; Ezechiel 47

17

Pastor Chris
Naplniť a podmaniť
„Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem; podmaňte si ju a panujte nad

morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi!“ (1.Mojžišova 1:28).
Boh stvoril zem a dal Adamovi autoritu spravovať ju. Všetko umiestnil pod jeho správu a dal mu
autoritu, aby mal všetko na starosti (1.Mojžišova 1:26) živé i neživé. Keď povedal človeku: „Naplňte zem“,
tak pri slove „naplniť“ sa nám v mysli objavia veľmi dôležité myšlienky. Nádherný svet, ktorý Boh
stvoril, sa stal chaotickou masou a tak Boh požehnal človeka a poveril ho, aby ju naplnil. Hebrejské slovo
naplniť ma tieto významy: znova naplniť, obnoviť, nahradiť, opraviť alebo uzdraviť.
To znamená, že niečo bolo zlé; bol tam satan, ktorý veci zničil a človeku bola daná príležitosť
a zodpovednosť to dať do poriadku. To je ten nádherný život, ku ktorému sme boli povolaní v Kristovi:
život nadvlády, autority, požehnania a kontroly nad celým svetom, v ktorom žijeme. Máme si tento svet
podrobiť a podmaniť si ho.
Avšak nebolo nám dané poverenie podmaniť si na zemi jeden druhého. To, čo On očakáva od
nás, je kráčať v láske. 1.Jánova 4:7-8 hovorí: „Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje,
z Boha sa narodil a pozná Boha.“
Počas toho, ako kráčaš v nadvláde a autorite nad svetom a jeho živlami, nad vrtochmi prírody,
tak hovorí: „Milujte sa navzájom.“ Nesnažte sa nedovolene vládnuť nad druhými, pretože každý jeden
z nás bol stvorený na obraz a podobu nášho nebeského Otca.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za česť a privilégium nádherného života, do ktorého som bol povolaný; do
života nadvlády, autority a požehnaní, do života kontroly nad svetom, silami prírody a živlami tohto sveta. Účinne
vládnem nad okolnosťami môjho života, na slávu a chválu Tvojho mena, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 8:27; Marek 11:23
1-ročný plán: Židom 13; Jeremiáš 36-37
2-ročný plán: 1.Ján 3:13-24; Ezechiel 48
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Pastor Chris
Je to z ducha....nie z mysle!
„Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde“ (Ján 4:24).
1.Korintským 2:14 hovorí: „Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu

bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať.“ Toto je to, prečo kresťanstvo ide až
za ľudské chápanie. Nedostatok porozumenia tejto pravdy vysvetľuje sklamania, ktoré mnohí zakúšajú
v ich chodení vo viere. Boh má spojenie s tvojím duchom, nie s tvojou mysľou. Viera vyviera z tvojho
ducha, nie mysle. Je to reakcia ľudského ducha na Božie Slovo. Nemá to nič spoločné so zmyslami.
Naše zmysli neboli predurčené vnímať Boha, chodíme s Ním skrze nášho ducha, slúžime Mu
naším duchom a chápeme duchovné skutočnosti skrze ducha. Naša myseľ nebola stvorená na toto. Jedine
náš duch sa môže spojiť s Bohom. A teraz na základe tohto vzťahu podmaňujeme svoju myseľ, aby
kráčala spolu s naším duchom jedným smerom a kontrolujeme svoje zmysly, aby slúžili tomuto účelu.
To znamená, že charakter, ktorý prejavujeme navonok bude vždy závislý na stave nášho ducha –
na základe toho, kým sme vo vnútri.
To je dôvod, prečo potrebujeme Ducha Božieho, ktorý nás vedie zvnútra. On jediný sa môže
dostať hlboko do ľudskej prirodzenosti, aby spôsobil zmeny, ktoré Boh v nás chce - zmeny ohľadom
rastu a vývinu - z jednej úrovne slávy do ďalšej. Len On môže viesť našu myseľ, aby premýšľala o Božích
veciach, myslela ako Boh a myslela z Boha.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem, že ma vedieš svojím Duchom, aby som rozmýšľal ako Ty a videl veci z Tvojej
perspektívy a nie len z prirodzeného hľadiska. Ako kráčam vo svetle Tvojho Slova, zakúšam nadprirodzený rast od
slávy k sláve, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 12:2; Efezským 4:23-24
1-ročný plán: Jakub 1; Jeremiáš 38-40
2-ročný plán: 1.Ján 4:1-14; Daniel 1-2
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Pastor Chris
Vyžeň diabla!
„Ale Ježiš mu pohrozil: Mlč a vyjdi z neho! I zatriasol ním ten nečistý duch, a zvolajúc silným hlasom,

vyšiel z neho“(Marek 1:25-26).
Marek 16:17-18 hovorí: „A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú
vyháňať démonov..“ Každý kresťan má schopnosť vyháňať démonov! Tu nie je otázka, ako si „silný“, či
„duchovný“, ale dôležité je, že Ježiš ti dal Jeho autoritu, aby si kráčal v Jeho mene.
Satan nemá právo riadiť veci v tvojom živote alebo v tvojom dome, či v živote tvojich blízkych.
Uplatňuj svoju autoritu v Kristovi proti nemu.
Môžeš vyháňať démonov každý deň, kedykoľvek a kdekoľvek, jednoducho používaním mena
Ježiš. Nevyjednávaj s ním, jednoducho ho vyžeň!
Možno sa pýtaš: „Ako viem, že diabol je preč, keď ho vyženiem?“ To je jednoduché. Ježiš povedal, že
keď vyženieš démona, on musí odísť. Jeho Slovo to ustanovilo. Tvojou úlohou je vyhnať démona,
a povinnosťou démona je poslúchnuť.
Avšak sú prípady, kde sa démoni doslova prejavujú, kričia pri tom, ako odchádzajú z niekoho,
z koho sú vyháňaní. Jeden príklad je opísaný aj v dnešnom slove. Takýto prípad tiež môžeme vidieť
v Skutkoch 8:6-8, keď Filip kázal Krista ľuďom: „Lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia a
kričali silným hlasom; aj mnohí porazení ...“
Takže pri vyháňaní démonov zlý duch môže vrešťať a kričať v zlosti, ako odchádza, a potom
veľká zmena vo výzore tých, z ktorých boli duchovia vyhnaní, jasne ukáže, že sa naozaj niečo stalo.
Navyše to nič neznamená, či démoni kričia a škriekajú, keď ich vyháňame, dôležité je, čo povedal
Ježiš: „... V mojom mene budete vyháňať démonov...“ To je absolútna realita a to by malo byť základom tvojej
viery. Takže keď vyháňaš démonov, tí majú len jednu možnosť - utiecť.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem za autoritu, ktorú si mi udelil, aby som vyháňal démonov v mene Ježiš. Diabol ani
jeho zástupy nemajú žiadne miesto v mojom dome, tele, práci a financiách. Uplatňujem autoritu, ktorú mám
v Kristovi, aby som ich udržal tam, kde patria - pod mojimi nohami. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 10:18-19; Skutky 16:18
1-ročný plán: Jakub 2-3:1-13; Jeremiáš 41-43
2-ročný plán: 1.Ján 4:14-21; Daniel 3-4
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Pastor Chris
Zázrak Jeho lásky
„A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný“

(Rímskym 5:5).
Zakaždým, keď premýšľam a meditujem nad Božím Slovom a rozjímam o veľkosti Pána, som
ohromený tým, keď si uvedomím, že Boh sám vložil do srdca človeka (Jeho vlastného stvorenia) to, aby
Ho miloval. Je to úžasný zázrak. Neviem, či si niekedy premýšľal o tom, že ťa stvoril On.
Vieš, je pre nás jednoduché byť s Ním vo vzťahu bez toho, aby sme si skutočne uvedomovali, že
jednáme s Tým, ktorý nás v skutočnosti vytvoril. Všetko, čím sme, je stvorené Ním a vie o nás všetko.
Jeho veľkosť je neopísateľná.
Je preto píliš ponižujúce a poburujúce pre našu myseľ, keď si uvedomuje, že On vložil do našich
sŕdc to, aby sme Ho nasledovali a milovali. Premýšľanie o tom, že On urobil pre nás možným, aby sme
Ho poznali a chceli o Ňom vedieť viac (čo je tiež výsledkom Jeho práce v nás), je úžasnou vecou.
Keď rozmýšľaš nad tými, ktorí Ho nepoznajú, mysli na to, aký si šťastný, že Ho poznáš; nie
preto, že si sa o Ňom dozvedel, ale preto, že On vložil do tvojho srdca, aby si ho spoznával. A úplne
najlepšie je to, že urobil z teba svojho partnera pri získavaní stratených.
Mohol spôsobiť to, aby Ho spoznali aj bez toho, aby si bol do toho zapojený ty, pretože je Boh; je
všemocný a môže urobiť čokoľvek. Avšak vybral si nás ako spolupracovníkov, aby sme privádzali iných
k spáse; aký zázrak! Aká česť!
Modlitba
Drahý Otče, aký som šťastný poznaním, že nielen Ty mňa miluješ večnou láskou, ale že si vložil do môjho
srdca, aby som miloval Teba, môjho Pána a stvoriteľa. Moje srdce je sklonené v uctievaní Tvojej veľkosti a pre tú
česť a privilégium, že Ťa môžem poznať, milovať a slúžiť Ti. Budem spievať o Tvojej veľkosti a láske a oslavovať ju
po všetky dni môjho života, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalmy 8:4; Efezským 1:5
1-ročný plán: Jakub 3:14-4:1-12; Jeremiáš 44:47
2-ročný plán: 1.Ján 5:1-21; Daniel 5-6
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Pastor Chris
Radosť má prejavy!
„Lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia a kričali silným hlasom; aj mnohí porazení a

chromí boli uzdravení. A bola v tom meste veľká radosť“ (Skutky 8:7-8).
Náš úvodný verš je opisom udalostí v Samárii, keď evanjelista Filip kázal v meste Krista. Moc
Božieho Slova mocne pôsobila, takže mnohí boli uzdravení a oslobodení od démonov. Výsledkom toho
bolo, že mesto vybuchlo radosťou. Biblia konkrétne zaznamenáva, že v tom meste bola veľká radosť.
Ako vieš, že je niekto radostný? Skrze jeho prejavy! Radosť má prejavy. Smiech je prejavom
radosti. Chválenie Boha – keď jasáš a prekypuješ chválou k Bohu – je prejavom radosti. Spievanie piesní
vďakyvzdania je prejavom radosti. Biblia hovorí: „Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto?
Nech spieva žalmy“ (Jakub 5:13). Prejavuj svoju radosť v Pánovi.
Radosť je ovocím obnoveného ľudského ducha (Galatským 5:22); takže tvoja radosť ako Božieho
dieťaťa by mala byť nezávislá na okolnostiach. Nemalo by to byť založené na tom, čo sa deje s tebou,
alebo okolo teba; nemalo by to mať nič spoločné s tým, čo ti iní hovoria, alebo robia. Môžeš byť radostný
aj uprostred ťažkostí.
Pavol a Sílas boli pre kázanie evanjelia prenasledovaní a uvrhnutí do väzenia (Skutky 16:25).
Napriek tomu „o polnoci“ (väčšia tma, ako je o polnoci, už nemôže byť) sa modlili spievali chvály Bohu a
ostatní väzni ich počúvali.
Vyjadrovali svoju radosť a výsledkom bol nadprirodzený útek z väzenia. Boh otriasol väzením,
rozlomil ich okovy a otvoril brány. Zostali radostní v ťažkostiach a prejavovali svoju radosť.
Musíš sa naučiť vyjadrovať tvoju radosť. Vždy buď veselý a prekypuj chválou, keďže vieš, že len
radostný a šťastný človek môže urobiť iných radostnými a šťastnými. Ak nie si radostný, nemôžeš
efektívne hlásať evanjelium a privádzať ostatných ku Kristovi.
Modlitba
Ďakujem Ti Otče, že si môj život urobil balíčkom radosti a šťastia. Tvoja radosť v mojom srdci je mojou
silou s radosťou, z hlbín svojho vnútra dnes vynášam von prosperitu, pokoj, úspech, zdravie a ďalšie požehnania,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jób 5:22; 2. Kronická 20:22
1-ročný plán: Jakub 4:13-5:1-20; Jeremiáš 48-49
2-ročný plán: 2.Ján ; Daniel 7-8
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Pastor Chris
Dva druhy určenia
A ktorých predurčil, tých aj povolal; a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj

oslávil (Rimanom 8:30).
Pre každého človeka existujú dva osudy, určenia. Jedno je prirodzené určenie a druhú božské.
Prirodzené určenie je podmienené takými faktormi, ako sú rodina, v ktorej si sa narodil, krajina, kde si sa
narodil, ľudia, ktorí sú v tvojom okolí, informácie, ktorí si dostal, vzdelania a pod. Toto všetko má vplyv
na tvoj prirodzený osud.
Napríklad niektorí ľudia sú bohatí nie kvôli tomu, že by to dosiahli svojím vlastným úsilím, ale
kvôli rodine, v ktorej sa narodili. Toto je prirodzené určenie, osud.
Prirodzené určenie však nevylučuje zásah Božej mocnej ruky; lebo Boh zasahuje do záležitostí
tohto sveta. Svet Mu patrí. Ale niektorí ľudia vo svete sú Jeho stvorenia, zatiaľ čo iní sú Jeho deti. Boh má
rád každé svoje stvorenie, ale božské určenie má len pre každé svoje dieťa – pre každého, kto je
znovuzrodený.
Božské určenie pre človeka začína len vtedy, keď sa človek znovuzrodí. V tomto okamihu sa Boh
stáva tvojím Otcom a začína ťa viesť. Vtedy posiela svojho Svätého Ducha, aby žil v tebe a viedol ťa.
Duch Svätý sa vtedy usídli v tvojom srdci.
Týmto sa odlišuješ od sveta. Ježiš o tom hovorí v Jánovi 15:19: „...ja som si vás vyvolil zo sveta, preto
vás svet nenávidí.“ Každý, kto je znovuzrodený, nie je z tohto sveta. Ježiš sám si ťa vyvolil a „vytiahol“ ťa
z tohto sveta. Dal na teba svoju pečať.
Ako sa dá určiť, či človek napĺňa svoje prirodzené určenie alebo božské určenie. Je to jednoduché.
Kto dostáva slávu v jeho živote? Cez veci, ktoré robí, kto je oslávený a uctený? Koho moc je za tým, čo
človek robí? Pre koho žije? Ak odpoveď na všetky tieto otázky smeruje na Pána, tak potom je to podľa
Biblie božské určenie.
Vyznanie
Môj život je na Božiu slávu! Narodil som sa na to, aby som Mu prinášal slávu a zjavoval Jeho cnosti
a dokonalosť tomuto svetu. Tvoja múdrosť, milosť a spravodlivosť sú zjavované, keď cezo mňa na každom mieste
prejavuješ vôňu svojho poznania. Toto je moje určenie a osud: aby som žil pre Toho, ktorý ma miloval a dal seba
samého za mňa!
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 5:17; Jeremiáš 1:5
1-ročný plán: 1.Peter 1:1-21; Jeremiáš 50-51
2-ročný plán: 3.Ján ; Daniel 9-10
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Pastor Chris
Byť oddaný sa oplatí
„Hľa, i keby ma zabil, budem dúfať v neho (budem mu dôverovať): ale budem si obhajovať svoje cesty pre

Ním.“ (Jób 13:15 angl. preklad).
Vyššie uvedené vyjadrenie dôvery a lojality prezentované Jóbom je prehlásením viery v Boha
tvárou v tvár skľučujúcim ťažkostiam. Bol strašne skľúčený; jeho stav bol tak hrozný a beznádejný, že mu
jeho manželka s posmešným odporom voči jeho problémom povedala: „Ešte sa držíš svojej bezúhonnosti?
Zloreč Bohu a zomri “ (Jóbova 2:9).
Ale Biblia hovorí, že si Jób udržal svoju dôveru v Pána a v Jeho bezúhonnosť a nezhrešil voči
Bohu. Jeho situácia ho nevyprovokovala k tomu, aby hovoril zlé prehlásenia (Jób 2:10); aké obdivuhodné.
Potom v Jóbovi 13:15 kvôli jeho obmedzenému porozumeniu a poznaniu Boha urobil trochu
provokatívne vyhlásenie povediac: „Hľa, i keby ma zabil, budem dúfať v neho (budem mu dôverovať): ale budem
si obhajovať svoje cesty pre Ním.“ Jóbov postoj nás učí, že bez ohľadu nato, ako kritická alebo nepohodlná
by mohla byť tvoja situácia, aj naďalej dôveruj a buď oddaný Slovu. O vytrvalosti jeho dôvery a vernosti
k Bohu Biblia hovorí, že Boh: „požehnal posledok života Jóbovho, viac ako bol požehnal jeho počiatok“ (Jób
42:12).
Popremýšľaj tiež nad oddanosťou Petra a ostatných učeníkov, ktorí sa rozhodli zostať s Ježišom
aj potom, ako sa niektorí Jeho učeníci pohoršili nad Jeho učením a prestali Ho nasledovať. Títo spurní
učeníci sa cítili nepohodlne pri niektorých veciach, ktoré počuli od Pána a reagovali: „To je tvrdá reč; kto ju
môže počúvať?“ (Ján 6.60). A odišli od Neho.
Ježiš sa potom obrátil k Petrovi a ostatným učeníkom a spýtal sa: „Vy tiež odídete?“ Peter
odpovedal: „Nie Pane, sme s tebou celý život, pretože veríme tvojmu posolstvu; my veríme, že ty si
Kristus.“
On a ostatní učeníci zostali s Ježišom. A následok? Pred tým, ako Pán vystúpil, povedal im: „Ako
mne dal Otec, aj ja dávam vám kráľovstvo, aby ste jedli a pili za stolom v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch a
súdili dvanásť kmeňov izraelských (Lukáš 22:29-30).
Byť oddaný sa oplatí. Keď sa veci zdajú byť ťažké a náročné, nepridávaj sa k tým, ktorí hľadajú
iné možnosti alebo ľahšiu cestu, ako z toho vyjsť. Zostaň oddaný a dôveruj Pánovi, že otočí veci
v patričný čas.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že mi dávaš srdce, ktoré je oddané, verné a pevné v Tvojej službe a Tvojmu Slovu.
Bez ohľadu na zastrašujúce okolnosti a ťažkosti, zostávam pokojný, lebo som si vedomý, že dotiahneš do dobrého
konca všetko ohľadom mňa, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:23; 4. Mojžišova 12:7
1-ročný plán: 1.Peter 1:22-2:1-25; Jeremiáš 52
2-ročný plán: Juda 1:1-11; Daniel 11-12
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Pastor Chris
Tri hlavné Božie dary
„Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou darovala všetko

potrebné pre život a zbožnosť...“ (2. Petra 1:3).
Existujú tri hlavné Božie dary v Kristovi Ježišovi, ktoré sú nám dané skrze evanjelium. Jedná sa
o dar večného života, dar spravodlivosti a dar Ducha Svätého. Rímskym 6:23 nám hovorí: „...darom Božím
je večný život skrze Ježiša Krista, nášho Pána“ (angl. preklad). Večný život je Boží život, ktorý ti bol daný,
keď si sa znovu narodil. Tento život nie je rovnaký ako ľudský život; je to samotný život Boží. Nemôžeš
dosť tvrdo pracovať na to, aby si dosiahol večný život; nemôžeš si ho ani zaplatiť; je to dar od Boha. Bez
večného života nebudeš mať rovnakú prirodzenosť Božiu; nebude tam žiadne spoločenstvo a preto ani
žiadny vzťah.
Spravodlivosť je tiež dar. Rímskym 5:17 hovorí: „...tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru
spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze toho jedného, Ježiša Krista“. Spravodlivosť je Božia prirodzenosť,
ktorá opisuje Jeho správnosť, rýdzosť: je to Jeho prirodzenosť a schopnosť byť vždy pravdivý. On sa
nikdy nemýli a keď odovzdáva tú prirodzenosť a schopnosť tvojmu duchu, môžeš chodiť v súlade s Jeho
vôľou, potešovať Ho svojím životom a môžeš stáť v Jeho prítomnosti bez vedomia odsúdenia,
menejcennosti alebo viny.
Duch Svätý je tiež Boží dar daný nám. Apoštol Peter v Skutkoch 2:38 povedal: „...Čiňte pokánie, a
nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov, a dostanete dar Svätého
Ducha.“ Duch Svätý je Boh pracujúci v nás. Ako kresťan potrebuješ Ducha Svätého pre víťazný život
v Kristovi. To je dôvod, prečo Pán Ježiš povedal: „a ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa...“ (Jána 14:16).
Duch Svätý prišiel, aby ti pomáhal žiť kresťanský život, pretože žiadny obyčajný človek nemôže
žiť kresťanský život. Duch Svätý ti dáva porozumenie Božiemu Slovu, prebudí ťa ku Božiemu otcovstvu
a zjaví Otcovu vôľu pre teba a cez teba. Duch Svätý ti dáva nadprirodzenú schopnosť oslavovať Boha
a smelosť urobiť Ježiša Krista známym všetkým okolo teba.
Tieto tri dary sú veľmi dôležite pre nás ako kresťanov, pretože predstavujú naplnenie Božej vôle
a zámeru v Kristovi Ježišovi. Študuj Slovo a dozvieš sa o nich viac.
Vyznanie
Ďakujem Ti Pane, že si ma požehnal darmi večného života, spravodlivosti a Ducha Svätého. Pripadli mi
utešené výmery a mám božské dedičstvo. Nebudem musieť zápasiť o nijaké dobré veci v živote. Som si vedomý
Božích darov pracujúcich vo mne; viem, že môžem robiť všetky veci skrze Krista, ktorý ma posilňuje. Haleluja!
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 1:22; Rímskym 5:17
1-ročný plán: 1.Peter 3; Plač Jeremiášov 1-2
2-ročný plán: Juda 1:12-25; Hozeáš 1-2
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Pastor Chris
Podmienka je, aby si bol v Kristovi
Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové (2.Korintským

5:17).
Hore uvedený verš je prostredníctvom apoštola Pavla Božím oznámením a odhalením nového
človeka. Poďme starostlivo analyzovať tento verš. Po prvé hovorí: „...ak je niekto v Kristovi...“, čo znamená
„ktokoľvek“, bez ohľadu na to, kto to je; ak je raz v Kristovi je novým stvorením. Prostredím nového
človeka je Kristus. Všimni si, že nehovorí: „Bude novým stvorením“, alebo „Má byť novým stvorením“;
ale hovorí: „...je novým stvorením...“ Toto nie je zasľúbenie; je to vyhlásenie skutočnosti.
Slovo „je“ je sloveso pre prítomný čas a ukazuje súčasný, terajší stav alebo realitu. Ak si
v Kristovi, si novým stvorením TERAZ. Nie si prepracované, obnovené alebo renovované stvorenie.
Narodil si sa znova, bez minulosti! Bol si ponorený (pokrstený) do tela Kristovho cez Ducha Svätého
(1.Korintským 12:13). Je jedno, či to tak cítiš alebo nie. Toto je Boží obraz o tebe; toto je Jeho vyhlásenie
o tebe; si nové stvorenie v Kristovi.
Tvoj ľudský duch bol cez vieru v Krista Ježiša obnovený a ty si teraz spravodlivosťou Božou
v Ňom.
Následkom toho môžeš teraz smelo stáť v Božej prítomnosti bez viny, menejcennosti alebo
odsúdenia, lebo máš rovnaký život a prirodzenosť s Ním; narodil si sa z Jeho Ducha (Ján 3:6). 1.Ján 4:17
hovorí: „...aký je On, takí sme aj my v tomto svete“; nestaneš sa takým, akým je On, ty už si teraz takým,
akým je On; a si v Ňom a On je v tebe. Spolu ste jedno božské stvorenie. Nech je požehnaný Boh!
Vyznanie
Som novým stvorením, staré veci pominuli a všetky veci sú vo mne nové! Som Boží dedič a spoludedič
s Kristom. Bol som nezaslúžene a zdarma ospravedlnený, aby som mal správne postavenie voči Bohu, kvôli Jeho
milosti, ktorá mi bol udelená v Kristovi Ježišovi. Sláva Bohu naveky!
Rozšírené štúdium: Rimanom 6:4; Galaťanom 3:27; Rimanom 8:1
1-ročný plán: 1.Peter 4; Plač Jeremiášov 3-5
2-ročný plán: Zjavenie 1:1-20; Hozeáš 3-4
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Pastor Chris
Duch Svätý – náš nepostrádateľný Pomocník!
A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu , aby bol s vami až naveky; (Ján 14:16).
Duch Svätý je výnimočný dar pre nás Božie deti (Skutky 2:38). On je, povediac počítačovou

terminológiou, niečo také ako „načítavač“ (downloader). Je treba, aby Duch Svätý „načítal“ nebeské
súbory a priniesol nebeský „materiál“ do ľudského systému.
Napríklad On jediný ti môže pomôcť prijať nepoškvrnené počatie Ježiša Krista, Jeho obetnú smrť,
triumfálne vzkriesenie a Jeho slávne vystúpenie do neba. Jedine Duch Svätý ťa môže presvedčiť, že krv
Ježiša Krista bola dostatočná na spasenie ľudstva. Takže keď zistíš, že vieš porozumieť a prijať tieto
duchovné skutočnosti, znamená to, že Duch Svätý ti ich odkryl; pracuje v tvojom živote.
Keď sa Ježiš pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladáte?“ jedine Peter odpovedal správne
a povedal: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ Pánova odpoveď bola: „...Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov,
lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach (Matúš 16:17). Peter nehádal; určite to nevedel
vo svojej hlave; poznanie o tom, kto je Ježiš, mu bolo oznámené Duchom Svätým. Neexistujú žiadne
ľudské parametre, ktoré by mohli pomôcť pochopiť duchovné skutočnosti.
Dokonca aj pri kázaní a službe spasenia druhým musíš pochopiť, že evanjelium, ktoré nám bolo
dané a zverené, aby sme ho dali národom sveta je evanjelium, ktoré nemôže byť ľudsky vysvetlené
a prijaté. Preto potrebujeme Ducha Svätého, aby nám slúžil a pomohol priniesť pochopenie posolstva
tým, ktorým slúžime. Jeho pomoc je nevyhnutná vo všetkom, čo robíme.
Nikdy sa neocitni v situácii, že budeš robiť alebo budovať niečo svojou vlastnou prirodzenou
silou alebo ľudskou múdrosťou; to zlyhá. Žalm 127:1 hovorí: „Ak Hospodin nestavia dom, márne sa
namáhajú stavitelia...“ Možno si služobníkom evanjelia, nesnaž sa budovať cirkev svojou vlastnou silou;
nespoliehaj sa na svoje prirodzené schopnosti, lebo toto samotné nefunguje. Buď závislý na Duchu
Svätom. Využi vo svojom živote Jeho slávnu službu. On je v tebe, aby ti pomohol žiť víťazný kresťanský
život a aby si bol úspešný vo všetkom, čo robíš, na slávu Otca. On je tvojím Pomocníkom!
Modlitba
Ďakujem Ti Otec za to, že si ma naplnil Duchom Svätým, ktorý mi nepretržite zjavuje Ježiša Krista a dáva
mi náhľad do tajomstiev a skrytých vecí Kráľovstva. Dnes si veľmi pomáha, aby som žil víťazne, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 1:8; 1.Korintským 2:10
1-ročný plán: 1.Peter 5; Ezechiel 1-2
2-ročný plán: Zjavenie 2:1-12; Hozeáš 5-6
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Pastor Chris
Všetko stvorenie má inteligenciu
A On, prebudiac sa, pohrozil vetru a povedal moru: Zmĺkni, utíš sa! I prestal víchor a nastalo veľké

utíšenie (Marek 4:39).
Všetko stvorenie, živé alebo neživé, má inteligenciu. Toto je v Božom Slove tak jasné. Ježiš hovoril
k vetru, vode, chlebu, rybe a dokonca k stromu! V údolí suchých kostí Pán povedal Ezechielovi, aby
prorokoval kostiam. Keď to urobil, Biblia hovorí, že nastal šum a kosti sa približovali k sebe, jedna
k druhej (Ezechiel 37:1-7). Takže nielenže kosti počuli slová, ale mali aj pamäť, takže dokonca hoci boli
oddelené od seba jedna od druhej taký dlhý čas, na slovo proroka každá kosť presne vedela, ku ktorej
kosti sa má pripojiť. Žiadna kosť, ktorá patrila ku kosti A nešla ku kosti B. Každá kosť išla ku svojmu
pôvodnému majiteľovi; toto je určitá inteligencia!
Ak študuješ prvú kapitolu 1.Mojžišovej porozumieš, prečo má všetko inteligenciu. V treťom verši
Biblia hovorí: „A Boh povedal...“ Toto je kľúč! V priebehu kapitol nájdeme mnoho prípadov, kde povedal
Boh Slovo a všetko, čo povedal, sa stalo a uchovalo si inteligenciu. Napríklad keď prikázal vode, aby
vyprodukovala ryby z mora, voda si zapamätala toto „naprogramovanie“ a produkovala ryby. Takže aj
voda aj ryby, ktoré z nej vyšli, boli napojené na programovanie Božieho Slova.
Tým, že Boh hovoril k týmto veciam, oznámil a naprogramoval do nich energiu a oni si ju
uchovali. Takže môžeš porozumieť, prečo musíme hovoriť cez pomazanie Ducha, lebo Duch Svätý
pomáha naprogramovať správny zmysel do našich slov. Hovor k svojmu telu, svojmu autu, svojmu
podnikaniu a všetkému, čo je s tebou spojené, lebo všetko má inteligenciu. Hovor to, čo chceš vidieť a čo
chceš, aby sa stalo a bude to tak. Pamätaj si, že tvoje ústa ti boli dané na to, aby si plánoval cestu svojho
života, aby si plánoval svoj život od víťazstva k víťazstvu a zo slávy do slávy.
Vyznanie
Vyhlasujem, že zdravie, pokoj, radosť, prosperita, víťazstvo a slávny život je mojím súčasným vlastníctvom
v Ježišovi Kristovi. Všetko, čo sa týka môjho života, je v Kristovi zdokonalené! Dnes chodím v autorite a úspechu.
Halleluja!
Rozšírené štúdium: Príslovia 18:21; Marek 11:23
1-ročný plán: 2.Peter 2; Ezechiel 3-4
2-ročný plán: Zjavenie 2:13-29; Hozeáš 7-8
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Pastor Chris
„Všetko, čo máš, je všetko, čo potrebuješ“
Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď On sám povedal: „Neopustím ťa,

ani nezanechám“ (Židom 13:5).
To, čo náš úvodný verš hovorí je, že tvoj život by mal byť bez chamtivosti; nebaž po tom, čo patrí
iným. To neznamená, že by si nemal snívať alebo túžiť získať väčšiu úroveň úspechu; ale skôr to
zdôrazňuje, že máš byť spokojný s tým, čo máš, lebo to, čo máš je dostatočné na to, aby si dostal čokoľvek
ďalšie, čo by si mohol potrebovať. Všetko, čo máš, je všetko, čo potrebuješ!
Keď sa Boh opýtal Mojžiša: „Čo máš v ruke?“ Mojžiš odpovedal: „...palicu“ (2.Mojžišova 4:2).
Mohol tú palicu prehodiť z ľavej ruky do pravej a povedať: „Nič!“ Ale bol múdrejší! Vedel, že má vo
svojej ruke niečo, čo Boh môže použiť; takže odpovedal presne. Tá palica bolo všetko, čo Mojžiš
potreboval, aby v tom čase uskutočnil Boží plán. S palicou urobil zázrak a vyviedol Izraelcov z Egypta.
V Novom Zákone sa Ježiš opýtal svojich učeníkov podobnú otázku. Vyučoval veľký zástup, asi
päťtisíc ľudí (ženy a deti neboli počítané). Niektorí učeníci Ho potom žiadali, aby poslal to množstvo
preč, aby si mohli kúpiť pre seba jedlo, lebo boli s Ním už dlhý čas. Avšak Pán odmietol a opýtal sa
učeníkov: „Čo máte?“
Učeníci odpovedali: „Je tu jeden chlapec, ktorý má päť chlebov a dve ryby.“ Pán vedel, že všetko,
čo mali, bolo všetko, čo potrebovali. Vzal jedlo toho malého chlapca, požehnal ho a dal o späť učeníkom,
aby sa podelili s ľuďmi. Ježiš neurobil to, že by položil chlieb a ryby pred seba a rozmnožil ich sám pre
všetkých tak, aby to všetci ľudia videli, nie! Tých istých päť bochníkov a dve rybičky vrátil späť
učeníkom.
Učeníci dôverovali a mali vieru, že sa niečo stalo a tak smelo začali rozdeľovať chlieb a ryby
tomu množstvu ľudí. Čím viac rozdali, tým viac mohli rozdeľovať. Keď to dokončili, tak nielenže každý
bol nasýtený, ale mali dvanásť košov navyše plných zázračného chleba a rýb.
Nikdy v živote nerozmýšľaj takto: „Keby som len mal to alebo to, môj život by bol úžasný.“ Nie.
To, čo máš, je všetko, čo potrebuješ a máš Krista. Kristus je všetko. On je všetko, čo potrebuješ, aby si
vyprodukoval čokoľvek navyše, čo si predstavuješ alebo môžeš žiadať.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, lebo každý dobrý dar a každý dokonalý dar pochádza od Teba a prostredníctvom
Tvojho Ducha Svätého sú moje oči neprestajne otvorené, aby rozpoznali tieto zdroje, dary a talenty, ktoré si
umiestnil tak, aby mi boli k dispozícii, a tak aby som mohol byť tým, kto prináša riešenia či už pre môj život ale
aj pre životy Božieho ľudu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Mojžišova 4:2-3; 2.Kráľov 4:2
1-ročný plán: 2.Peter 2; Ezechiel 5-7
2-ročný plán: Zjavenie 3:1-10; Hozeáš 9-10
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Pastor Chris
Narodený na to, aby si bol víťazný
...pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera

(1.Ján 5:4).
V Kristovi existuje vyšší život, duchovný život, ku ktorému sme boli povolaní ako kresťania. Nie
sme obyčajní. Boli sme utvorení tak, aby sme vyzerali ako Boh a pôsobili ako On. Boli sme vybudovaní
tak, že v našom vnútri sú schopnosti. Nie sme v tomto svete ako obete; narodili sme sa, aby sme boli
víťazní.
V 1.Mojžišovej Biblia hovorí, že keď Boh stvoril človeka, dal mu autoritu nad všetkým
(1.Mojžišova 1:28). Boh nám dal život, ktorý je vyšší, nadradený nielen nad okolnosťami života
a prírodnými silami, ale tiež nad duchovnými bytosťami zla, to znamená nad satanom a jeho zástupmi.
Prečo potom niektorí kresťania stále žijú ako obyčajní ľudia, namiesto toho, aby žili každý deň víťazne?
Príčinou je ich neznalosť Slova: „Nevedia nič a nechápu, v temnote chodia...Povedal som: Bohovia ste, všetci ste
synovia Najvyššieho“ (Žalm 82:5-6).
Vďaka Bohu; Ježiš povedal: „A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Ján 8:32). Pravda je, že teraz,
keď si znovuzrodený, teraz, keď si v Kristovi, si novým stvorením (2.Korintským 5:17). Zatiaľ čo
predtým, než si prišiel ku Kristovi, si bol porazený a žil si ako obeť, to všetko je teraz minulosť. Dnes keď
je Kristus v tebe, ťa nič nemôže položiť dolu; si víťazom pre život!
Nezáleží na tom, aké boli tvoje životné skúsenosti; nezáleží na tom, ako dlho si možno trpel alebo
bol v temnote; teraz k tebe prišlo svetlo. Pravda bola odkrytá; pravda o tom, čo Boh urobil pre teba, v tebe
a s tebou v Kristovi Ježišovi. Spoznaj to, kým si v Kristovi.
Študuj, medituj a pokračuj v prehlasovaní Slova, pretože Božie Slovo odhaľuje náš víťazný život
v Kristovi. Narodil si sa víťazom. Narodil si sa, aby si mal autoritu. Narodil si sa, aby si žil vyšší,
nadradený život a žil víťazne každý deň.
Vyznanie
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš život, ktorý je nadradený nad satanom, okolnosťami, ekonomickými
podmienkami tohto sveta a inými problémami, ktoré ničia ľudské životy. Narodil som sa, aby som mal nadvládu a žil
vyšší život, pretože vo mne žije Ten Väčší. V Kristovi Ježišovi som víťaz teraz i navždy. Halleluja!
Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:4; Lukáš 10:19
1-ročný plán: 2.Peter 3; Ezechiel 8-10
2-ročný plán: Zjavenie 3:11-22; Hozeáš 11-12
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Pastor Chris
Nasleduj Jeho príklady
...lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje

(1.Peter 2:21).
Ježiš prišiel na to, aby nám ukázal nadprirodzený život, do ktorého nás Boh povolal. Keď chodil
po tejto zemi, Jeho život a služba boli absolútnym zjavením Božej spravodlivosti a autority Ducha. Mal
odlišnú mentalitu – mentalitu absolútnej vlády. Nebol podriadený skazenosti a porušujúcim vplyvom
tohto sveta. Vládol nad prírodou a žil nad ňou; Jeho víťazný život na zemi bol príkladom pre nás, aby
sme Ho nasledovali.
Od tej doby, čo máme ten istý život a prirodzenosť v Ňom, môžeme tiež žiť každý deň víťazne
s autoritou nad okolnosťami. Biblia hovorí, že aký je On, taký sme aj my v tomto svete (1.Ján 4:17). Ježiš
chodil po vode, otváral slepé oči, otváral hluché uši, spôsobil, aby chromí chodili, vracal reč nemým,
kriesil mŕtvych a doslova prekračoval prirodzené zákony.
Keď sa vietor vzdúval proti lodi, na ktorej sa plavil so svojimi učeníkmi, so smelosťou prikázal
vetru a vlny sa utíšili. Jeho učeníci, ktorí boli prítomní, boli v úžase a zvolali: „...Aký je to človek, že Ho aj
vetry aj more poslúchajú?“ (Matúš 8:27).
Toto je Ježiš, ktorého nasledujeme a ktorého život a prirodzenosť máme. Každý krok, ktorý urobil
a každé slovo, ktoré povedal, bolo prúdom nadprirodzena! Sme presne takí istí ako On a mali by sme žiť
nadprirodzený život dvadsaťštyri hodín denne. Božskosť v tebe pracuje. Nech je požehnaný Boh!
Vyznanie
Odmietam zostúpiť na pozemskú úroveň života, lebo aký je Ježiš, taký som aj ja v tomto svete. On je
odleskom Božej slávy, preto je môj život plný Jeho slávy, moci a sily. Žijem víťazne, bez ohľadu na okolnosti tohto
sveta. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Efezským 5:1; 1.Ján 4:17
1-ročný plán: 1.Ján 1-2:1-14; Ezechiel 11-12
2-ročný plán: Zjavenie 4:1-11; Hozeáš 13-14

Svedectvo november 2014
Božie Slovo v Rapsódii reality drží moju vieru živú! Počas toho, ako som prechádzal cez ťažké situácie,
som necítil páľavu, pretože som bol oddelený Slovom. Ďakujem vám pastor Chris, že ma posilňujete
k víťazstvu. Sláva Bohu!
S.Yapa; Sri Lanka

